
   

Zn.: ÚKaSP-2011/1067/JAK-oz.  Bratislava 16.11.2011 
 

 
 

OZNÁMENIE 
 
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto ako stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) príslušný podľa § 117 
ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojitosti s § 7b zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR 
Bratislave v znení neskorších predpisov a čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, podľa 
§ 61 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona dotknutým orgánom a známym účastníkom konania 

 
o znamuje  

začatie stavebného konania 

vo veci vydania stavebného povolenia na energetickú líniovú stavbu: 
„Bratislava, Vajnorská ul. výmena VN káblov - L408,  
L411, L212, L415, L416, L364, L1103, L1104“ 

 
členenej na stavebné objekty: SO 01 - Výmena VN káblového vedenia 

miesto stavby:  ulice Turbínová a Vajnorská, Bratislava – Nové Mesto 
na pozemku: register "C" parc. č. 13637/39, 13665/1, 13665/3, 21968/1, 13471/1, 13601/115, 

13471/3, 13472/16, 13466/35, 13636/11, 13635/3, 13633/1, 13633/16, 13633/17, 
13633/15, 13625/6, 13630, 13628/1, 13625/11, 13625/2, 13625/125, 22085, 17029/1,  
v katastrálnom území Nové Mesto 

pre stavebníka:  ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 

v zastúpení:  Enermont, spol.  s r.o., Hraničná 14, 827 14  Bratislava 

podľa dokumentácie: zodpovedný projektant Anna Szabová –  so sídlom Enermont, spol. s r.o.,  
Hraničná 14, 827 14 Bratislava, z mája 2010 

 
Stručný popis stavby: Predložená projektová dokumentácia rieši výmenu VN káblového vedenia z 22 kV 
rozvodne na Turbínovej ulici po Vajnorskú ulicu, ďalej pozdĺž Vajnorskej ulice od Pneuservisu Matador po 
areál DPB. Jestvujúce 22 kV káble linky č. L416, L415, L212, L411, L408 a L364 vedú z rozvodne na 
Turbínovej ulici v spoločnej trase v káblovom kanáli, ktorý je v nevyhovujúcom technickom stave smerom na 
Vajnorskú ulicu. Existujúce 22 kV káble určené na výmenu typu ANKTOYPV 3×185 mm2 a boli uvedené do 
prevádzky v rokoch 1968 až 1970, sú skorodované a vykazujú zvýšenú poruchovosť. Z rozvodne vedú smerom 
na Vajnorskú ulicu aj dva 22 kV káble – linky č. L1103 a L1104 typu AXEKVCEY 3×1×240 mm2, ktoré sú 
uložené v areáli Teplárne v trávniku paralelne s káblovým kanálom a ďalej vedú v chodníku na Turbínovej ulici 
(p.č. 13665/2) smerom na Vajnorskú ulicu.  
Tieto VN káble sa vymenia za nové 22 kV káble a budú uložené od rozvodne v spoločnej trase v existujúcom 
káblovom kanáli v areáli Teplárne a ďalej budú uložené v spoločnej káblovej ryhe v chodníku na Turbínovej 
ulici s káblami horeuvedených liniek. V existujúcom káblovom kanáli sa zrekonštruujú káblové lávky a 
odstránia sa z neho pred začatím výmeny všetky nefunkčné káble, ktoré sú vo vlastníctve ZSE.   
Na Turbínovej ulici budú vymenené 22 kV káble linky č. L416, L415, L212, L411, L408, L364, L1103 a L1104 
uložené v spoločnej káblovej ryhe v chráničkách zaliatych v betóne. Vyúsťovať budú do káblových šácht, ktoré 
budú vybudované v chodníku na Turbínovej ulici v rozpätí približne každých dvadsať metrov. 
Výmena VN káblov linky č. 415 a 416 sa uskutoční od vyústenia na Vajnorskej ulici v pôvodnej trase smerom 
na Vajnory a ukončí sa naspojkovaním na existujúci VN kábel podľa situačného plánu (areál DPB). 
VN vedenie – linky č. L212, L411, L408 a L364 prekrižujú Vajnorskú ulicou. VN kábel – linka č. L364 sa po 
prekrížení Vajnorskej ulice naspojkuje na existujúci VN kábel.  
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Výmena VN kábla -  linky č. L212, L411 a L408 pokračuje v svojej pôvodnej trase po druhej strane Vajnorskej 
ulice až po odbočku k TS 1319-000 (Pneuservis Matador), kde sa navrhované VN káble naspojkujú na 
existujúce VN káblové vedenie. 
Križovatka VN káblov s Vajnorskou ulicou sa uskutoční horizontálnym mikrotunelovaním o dĺžke   4 × 24 m. 
Vyústenie VN káblov – linky č. L1103 a L1104 na Vajnorskej ulici povedie v priľahlom chodníku a naspojkuje 
sa na existujúce VN káble.  
Navrhované VN káble budú typu NA2XS(F)2Y 3×1×240 mm2.  
Celková dĺžka výmeny VN káblov je:             5380 m. 
 

Podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania 
z dôvodu, že sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie 
navrhovanej líniovej stavby. Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr v lehote do 7 
pracovných dní od doručenia tohto oznámenia na tunajšom oddelení územného konania a stavebného poriadku. 
Na neskôr podané námietky 
 

s a  n e p r i h l i a d n e .  
 

Podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona v rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknuté 
orgány neoznámia v určenej alebo predĺženej lehote písomné stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska 
nimi sledovaných záujmov súhlasia. 
 
V súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad neprihliadne na pripomienky a námietky, ktoré boli 
alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie. 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade, na 6. poschodí, v miestnosti č. 606a, 
v úradných hodinách v dňoch: 
 pondelok: 8.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00 hod. 
 streda:      8.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.30 hod.. 
 
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc 
s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Rudolf Kusý 
starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 

 
 

Stavebný úrad v súlade s § 26 správneho poriadku doručuje toto oznámenie o začatí stavebného konania 
verejnou vyhláškou, z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania. 

Prílohy: Kópia situácie na podklade katastrálnej mapy M: 1:5000 

Doručuje sa: 
A) Účastníci konania: 
1. stavebník:   ZSE Distribúcia, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 
2. splnomocnený zástupca:  Enermont, spol. s r.o., Hraničná 14, 827 14  Bratislava 
3. projektant:  Anna Szabová - Enermont, spol. s r.o., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 
4. Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 821 01  Bratislava 
5. Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05  Bratislava 3 
6. ISTROS, a.s., Vajnorská 127, 831 04  Bratislava 
7. MATADOR Slovensko, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01  Púchov 
8. MAGNEA, s.r.o., Hontianska 7, 821 09  Bratislava 
9. TLD, s.r.o., Bajkalská 25/A, 821 01  Bratislava 



  

 

Č.sp. ÚKaSP-2011/1067/JAK Strana 3 z 3 

10. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu, Vajnorská 122/1363, 831 04  Bratislava  
– doručí  sa verejnou vyhláškou prostredníctvom Správcu objektu: Bratislavská teplárenská, a.s. 

11. PPC Power, a.s., Magnetová 12 
12. Hlavné mesto SR Bratislava, Správa nehnuteľného majetku, Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava 1 
B) Dotknuté orgány: 
13. Hlavné mesto SR Bratislava Odd. územ. plánovania a rozvoja mesta, Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava 
14. Magistrát hl. mesta SR BA Odd. koordin. doprav. systémov a výstavby, Primaciálne nám.1, 814 99  Bratislava 
15. Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Odd. dopravného plánovania, Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava 
16. Magistrát hlavného mesta SR BA Odd. cestného hospodárstva, Primaciálne nám. 1, 814 99  Bratislava 
17. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto odd. územ. plán. a životného prostredia, Junácka 1, 832 91  Bratislava 
18. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto odd. VaI, cestný správny orgán, Junácka 1, 832 91  Bratislava 
19. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozem. komunik. Bratislava, Pri starej Prachárni 14, 831 04  Bratislava 
20. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52  Bratislava 
21. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave Odb. štátnej vodnej správy, Karloveská 2, 842 33  Bratislava 
22. Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave Odbor odpad. hospodár., Karloveská 2, 842 33  Bratislava 
23. Obvodný úrad životného prostredia v BA Odbor ochrany prírody a krajiny, Karloveská 2, 842 33  Bratislava 
24. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m. SR, Ružinovská 8, 820 09  Bratislava 
25. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Staromestská 6, 811 03  Bratislava 
26. Ministerstvo obrany SR - Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava 
27. Obvodný úrad Bratislava odb. civilnej ochrany a krízového riadenia, Staromestská 6, 814 40  Bratislava 
28. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04  Bratislava 
29. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46  Bratislava 
30. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava 
31. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 
32. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13  Bratislava 
33. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01  Bratislava 
34. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04  Bratislava 
C) Na vedomie: 
35. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01  Bratislava 
D) Za účelom vyvesenia oznámenia: 
1. Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, organizačný referát (TU), Junácka 1, Bratislava  
2. Hlavné mesto SR Bratislava – Magistrát, oddelenie ORM, Primaciálne nám. 1,  814 71 Bratislava 1  

- so žiadosťou  zverejniť toto oznámenie vyvesením na úradných tabuliach po dobu 15 dní a potvrdené 
vrátiť tunajšiemu úradu 

3. Správcu objektu, Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 821 01  Bratislava 
- so žiadosťou  zverejniť toto oznámenie vyvesením na vývesku vo vchode bytového domu na 
Vajnorskej č.122  po dobu 15 dní a potvrdené vrátiť tunajšiemu úradu 

 
 

 
     

Vyvesené dňa : ………............................................................................................. 
                                               (pečiatka, podpis, ulica a číslo vchodu, zapísať už pri vyvesení)         
 
 
Zvesené dňa :  ……………..................................................................................... 

 (pečiatka a podpis) 
  
 
 
Pri zverejnení tohto oznámenia vyvesením na úradnej tabuli po dobu 15 dní, je potrebné vyznačiť deň vyvesenia  
(už pri vyvesení) a zvesenia oznámenia, opatriť ho pečiatkou a po uplynutí lehoty (15 dní) aj s prípadnými 
pripomienkami predložiť do spisu na stavebný úrad. 15 deň je dňom doručenia tohto oznámenia. 
 
 
 
 
 
Vybavuje :  Ing. arch. Jaroslav Kučera  
Tel. č.: 02 /49 253 305       

miestnosť č.: 606a, VI. poschodie     Stránkové dni: 
e-mail: stavebne@banm.sk      pondelok:  8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 
web:   www.banm.sk      streda:  8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.30 




